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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1 Kualitas Produk 

Pertumbuhan air minum dalam kemasan (AMDK) yang semakin pesat 

membuat persaingan yang ada semakin ketat. Setiap pemilik harus biasa 

mencermati langkah-langkah pemasaran yang akan di lakukan. Selain itu kualitas 

produk juga harus diperhatikan, karena kualitas produk sangat mempengaruhi 

konsumen untuk membeli produk yang di hasilkan. Dengan kualitas produk yang 

terjaga biasa menyebabkan seseorang konsumen menjadi puas akan produk yang 

dibelinya. Jika konsumen merasa puas, maka konsumen akan melakukan 

pembelian ulang terhadap produk yang telah di beli sebelumnya. 

 

a. Pengertian Kualitas Produk 

Definisi kualitas produk menurut Kotler dan Amstrong (2012;347) sebagai 

berikut : 

"Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melakukan fungsi-fungsi: kemampuan itu meliputi daya tahan, 

kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan 

dan diperbaiki, dan atribut lain yang berharga pada produk secara 

keseluruhan". 

 

Menurut Goetsch dan Davis (2002;4) bahwa  

“Kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan barang, jasa, manusia, produk, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. 

 

   Menurut A.V. Feignbaum ( 2000;12) bahwa : 

“Kualitas produk adalah keseluruhan gabungan karakteristik 

barang dan jasa dari pemasaran, rekayasa, pembuatan dan 

pemeliharaan yang memuat produk dan jasa yang digunakan 

memenuhi harapan pelanggan”. 
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Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa kualitas adalah salah satu 

alat pemasaran yang penting. Kualitas produk mempunyai dua dimensi yaitu 

tingkatan dan konsistensi. Dalam mengembangkan produk, pemasar lebih dahulu 

harus memilih tingkatan kualitas yang dapat mendukung posisi produk di pasar 

sasarannya. Selain semata-mata mengurangi kecacatan produk, tujuan akhir 

kualitas total adalah semata-mata untuk meningkatkan kepuasan dan nilai 

pelanggan. 

Dari beberapa definisi tersebut di atas mengenai kualitas produk, maka 

dapat dirangkum seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 

Definisi Kualitas Produk 

SUMBER DEFINISI 

Kotler dan 

Amstrong 

(2012;347) 

Kemampuan suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsi: 

kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian 

yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan diperbaiki, 

dan atribut lain yang berharga pada produk secara 

keseluruhan 

Goetsch dan Davis 

(2002;4) 

Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan barang, 

jasa, manusia, produk, dan lingkungan yang memenuhi 

atau melebihi harapan 

A.V. Feignbaum  

(2000;12) 

Keseluruhan gabungan karakteristik barang dan jasa dari 

pemasaran, rekayasa, pembuatan dan pemeliharaan yang 

memuat produk dan jasa yang digunakan memenuhi 

harapan pelanggan 

Peneliti Kualitas produk merupakan kemampuan suatu produk 

yang berhubungan dasar pada pengalaman aktual 

pelanggan terhadap produk AQUA SPS 240ml yang 

memenuhi atau melebihi harapan melalui tampilan bentuk 

serta ketahanan 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini kualitas produk 

didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk yang berhubungan dengan barang, 

jasa, manusia, produk untuk melakukan fungsi-fungsi: kemampuan meliputi daya 

tahan, kehandalan, ketelitian yang dihasilkan, kemudahan dioperasikan dan 

diperbaiki sehingga memenuhi harapan pelanggan. 

Menurut Garvin yang dikutip oleh Tjiptono (2011) ada lima macam 

perspektif kualitas yang berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang bisa 

menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan secara beranekaragam oleh orang 

yang berbeda dalam situasi yang berlainan. Adapun kelima macam perspektif 

kualitas tersebut meliputi : 

1.   Transcendental approach 

Dalam pendekatan ini, kualitas dipandang sebagai innate excellence, di mana 

kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan 

dioperasionalisasikan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam dunia 

seni, misalnya: seni musik, seni drama, seni tari, dan seni rupa. Meskipun 

demikian suatu perusahaan dapat mempromosikan produknya melalui 

pernyataan-pernyataan maupun pesan-pesan komunikasi seperti: tempat 

berbelanja yang menyenangkan (supermarket), elegan (mobil), kecantikan 

wajah (kosmetik), kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi) dan lain-

lain. Dengan demikian fungsi perencanaan, produksi, pelayanan suatu 

perusahaan sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar 

manajemen kualitas. 

2. Product-based approach 

Pendekatan ini menganggap bahwa kualitas merupakan karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas 

mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang 

dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat 

menjelaskan perbedaan dalam selera, kebutuhan dan preferensi individual. 

3. User-based approach 

Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas tergantung pada 

orang yang memandangnya sehingga produk yang paling memuaskan 
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preferensi seseorang misalnya: perceived quality merupakan produk yang 

berkualitas paling tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand-oriented ini 

juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan 

keinginan yang berbeda pula sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama 

dengan kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

4. Manufacturing based approach 

Perspektif ini bersifat supply based dan terutama memperhatikan praktik-

praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas 

sebagai kesesuaian/sama dengan persyaratan. Dalam sektor jasa, dapat 

dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations-driven. Pendekatan ini 

berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, 

yang seringkah didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan 

biaya. Jadi yang menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan 

perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. 

5.   Value-based approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan 

sebagai "affordable excellence". Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif 

sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum tentu produk 

yang paling bernilai. Akan tetapi yang paling bernilai adalah barang atau j asa 

yang paling tepat dibeli. Menurut Kotler (2012;9) dimensi pokok yang 

terdapat dalam kualitas produk sebagai berikut: 

1) Kinerja, harus berwujud melalui karakteristik pengoperasian dasar suatu 

produk. 

2) Tampilan, merupakan karakteristik produk kedua yang dirancang untuk 

memperkuat fungsi produk. 

3) Mudah dirawat dan diperbaiki, berkaitan dengan kecepatan dan 

kemudahan memperoleh perbaikan yang mantap. 

4) Kehandalan dan daya tahan, adalah kemungkinan bahwa suatu produk 

tampil memuaskan sepanjang waktu yang merupakan ukuran hidup sebuah 
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produk. Ini mencakup dimensi teknis (penggantian) dan ekonomi (biaya 

perbaikan). 

5) Sifat khas, merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat 

subyektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan preferensi 

atau pilihan individual. 

6) Penampilan dan citra etis, bersifat subyektif, berkaitan dengan perasaaan 

pelanggan dalam mengkonsumsi produk. 

 

b. Dimensi Kualitas Produk 

Langkah pertama dalam program penilaian kualitas adalah menentukan 

apa yang diukur. Suatu pengukuran memang hanya akan efisien bila dipahami apa 

yang akan diukur sebelum bertanya bagaimana mengukurnya. Dalam hal ini tentu 

saja setiap perusahaan memiliki pandangan sendiri-sendiri. Meskipun demikian 

kriteria-kriteria pokok penilaian pelanggan telah banyak diteliti dan diungkapkan, 

yang meliputi produk dasar penawaran produk yang diperluas. Dimensi dari 

kualitas produk memiliki banyak versi. Sebagai contoh: 

Menurut Kotler dan Keller ada Sembilan dimensi kualitas produk yang 

dialih bahasakan oleh Sabran (2012) seperti berikut ini : 

1. Bentuk, meliputi ukuran, bentuk, atau struktur fisik produk. 

2. Fitur, karakteristik produk yang menjadi pelengkap fungsi dasar produk. 

3. Kualitas kinerja, adalah tingkat dimana karakteristik utama produk beroperasi. 

4. Kesan kualitas, sering dibilang merupakan hasil dari penggunaan pengukuran 

yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa 

konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang 

bersangkutan. 

5. Ketahanan, ukuran umur operasi harapan produk dalam kondisi biasa atau 

penuh tekanan, merupakan atribut berharga untuk produk – produk tertentu. 

6. Keandalan, adalah ukuran probabilitas bahwa produk tidak akan mengalami 

malfungsi atau gagal dalam waktu tertentu. 

7. Kemudahan perbaikan, adalah ukuran kemudahan perbaikan produk ketika 

produk itu tak berfungsi atau gagal. 
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8. Gaya, menggambarkan penampilan dan rasa produk kepada pembeli. 

9. Desain, adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi 

produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

Menurut Orville, Larreche, dan Boyd (2005;422) apabila perusahaan ingin 

mempertahankan keunggulan kompetitifnya dalam pasar, perusahaan harus 

mengerti aspek dimensi apa saja yang digunakan oleh konsumen untuk 

membedakan produk yang dijual perusahaan tersebut dengan produk pesaing 

sebagai berikut : 

1. Kinerja, berhubungan dengan karakteristik operasi dasar dari sebuah produk. 

2. Daya tahan, yang berarti berapa lama atau umur produk yang bersangkutan 

bertahan sebelum produk tersebut harus diganti. Semakin besar frekuensi 

pemakaian konsumen terhadap produk maka semakin besar pula daya tahan 

produk. 

3. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik operasi dasar 

dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk 

4. Fitur, yaitu karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan 

fungsi produk atau menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. 

5. Realibilitas, yaitu probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan 

memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil 

kemungkinan terjadinya kerusakan makan produk tersebut dapat diandalkan. 

6. Estetika, berhubungan dengan bagaimana penampilan produk bisa dilihat dari 

tampak, rasa, bau, dan bentuk dari produk. 

7. Kesan kualitas, sering dibilang merupakan hasil dari penggunaan pengukuran 

yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa 

konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang 

bersangkutan. Jadi, persepsi konsumen terhadap produk didapat dari harga, 

merek, periklanan, reputasi, dan Negara asal. 
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Menurut Tjiptono (2011;25), dimensi kualitas produk meliputi : 

1. Kinerja  

Yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli, misalnya 

kecepatan, konsumsi bahan bakar, jumlah penumpang yang dapat diangkut, 

kemudahan dan kenyamanan dalam mengemudi dan sebagainya. 

2. Keistimewaan tambahan  

Yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap, misalnya kelengkapan interior 

dan eksterior seperti Dash Board, AC, Sound System, Door Lock System, 

Power Steering, dan sebagainya. 

3. Keandalan  

Yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai, 

misalnya mobil tidak sering ngadat/macet/rewel/rusak. 

4. Kesesuaian dengan spesifikasi  

Yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya standar keamanan dan emisi 

terpenuhi, seperti ukuran as roda untuk truk tentunya harus lebih besar daripada 

mobil sedan. 

5. Daya tahan  

Berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Dimensi 

ini mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan mobil. 

6. Estetika  

Yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Misalnya bentuk fisik mobil 

yang menarik, model atau desain yang artistik, warna, dan sebagainya. 

Delapan dimensi kualitas produk menurut  A David Garvin dalam 

Sulistyria (2012) : 

1. Kinerja 

Kinerja merupakan Dimensi Kualitas yang berkaitan dengan karakteristik 

utama suatu  produk. Contohnya sebuah Televisi, Kinerja Utama yang kita 

kehendaki adalah kualitas gambar yang dapat kita tonton dan kualitas suara 

yang dapat didengar dengan jelas dan baik. 
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2. Fitur 

Fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari Karakteristik 

Utama suatu produk. Misalnya pada produk Kendaraan beroda empat (mobil), 

Fitur-fitur pendukung yang diharapkan oleh konsumen adalah seperti 

DVD/CD Player, Sensor atau Kamera Mundur serta Remote Control Mobil. 

3. Kehandalan 

Kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan 

sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi 

tertentu. 

4. Kesesuaian 

Kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Pada 

dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun spesifikasi yang telah 

ditentukan. 

5. Ketahanan 

Ketahanan suatu produk hingga saatnya harus diganti. Durability ini biasanya 

diukur dengan umur atau waktu daya tahan suatu produk. 

6. Kemudahan Layanan 

Kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini sering dikaitkan 

dengan layanan purna jual yang disediakan oleh produsen seperti ketersediaan 

suku cadang dan kemudahan perbaikan jika terjadi  kerusakan serta 

tersedianya pusat pelayanan perbaikan (Service Center) yang mudah dicapai 

oleh konsumen. 

7. Keindahan 

Keindahan adalah Dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, 

rasa maupun bau suatu produk. Contohnya seperti bentuk tampilan sebuah 

Ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu musik yang dihasilkan oleh Ponsel 

tersebut. 

8. Kesan Kualitas 

Kesan Kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Dimensi 

Kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas sebuah 

produk ataupun merek. Seperti Ponsel iPhone, Mobil Toyota, Kamera Canon, 
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Printer Epson dan Jam Tangan Rolex yang menurut kebanyakan konsumen 

merupakan produk yang berkualitas. 

Dari penjelasan di atas maka dapat dibuat perbandingan mengenai dimensi 

dari kualitas produk seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :  

Tabel 2.2 

Perbandingan Dimensi Kualitas Produk 

SUMBER DIMENSI 

Sabran (2012) Bentuk  

Fitur  

Kualitas Kinerja 

Kesan Kualitas 

Ketahanan 

Keandalan 

Kemudahan Layanan 

Gaya 

Desain 

Orville, Larreche, dan Boyd 

(2005;422) 

Kinerja 

Daya tahan  

Kesesuaian dengan spesifikasi 

Fitur 

Realibilitas 

Estetika  

Kesan kualitas  

  

Tjiptono (2011;25) Kinerja 

Keistimewaan 

Keandalan 

Kesesuaian dengan spesifikasi 

Daya Tahan 

Estetika  
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Tabel 2.2 

Perbandingan Dimensi Kualitas Produk (lanjutan) 

SUMBER DIMENSI 

A. David Garvin dalam 

Sulistyria (2012) 

Kinerja 

Fitur 

Kehandalan 

Kemudahan Layanan 

Keindahan 

Kesan Kualitas  

Peneliti  Bentuk 

Ketahanan 

 

 Dari berbagai referensi Dimensi Kualitas Produk diatas, maka dimensi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bentuk: Meliputi kekhasan dan kemudahan dalam menggenggam AQUA SPS 

240ml. 

2. Ketahanan: Mencakup daya tahan air dan daya tahan dari kemasan AQUA 

SPS 240ml. 

Menurut Tjiptono (2011) ada 5 gap yang menyebabkan kegagalan 

penyampaian kualitas produk. Kelima gap tersebut adalah: 

1. Gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen 

Pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat 

merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. 

Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu produk seharusnya 

didesain dan produk-produk pendukung/sekunder apa saja yang diinginkan 

konsumen. 

2. Gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi 

kualitas produk. 

Kadangkala manajemen mampu memahami secara tepat apa yang diinginkan 

oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun suatu standar kinerja tertentu 
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yang jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen 

total manajemen terhadap kualitas produk, kekurangan sumber daya atau 

karena adanya kelebihan permintaan. 

3. Gap antara spesifikasi kualitas produk dan penyampaian produk 

Ada beberapa penyebab terjadinya gap ini, misalnya: karyawan kurang terlatih 

(belum menguasai tugasnya), beban kerja melampaui batas, tidak dapat 

memenuhi standar kinerja atau bahkan tidak mau memenuhi standar kinerja 

yang ditetapkan. Selain itu mungkin pula karyawan dihadapkan pada standar-

standar yang kadangkala saling bertentangan satu sama lain. 

4. Gap antara penyampaian produk dan komunikasi eksternal 

Seringkah harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji 

yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dihadapi perusahaan adalah apabila 

janji yang diberikan ternyata tidak dapat dipenuhi. 

5. Gap antara kualitas produk yang dirasakan dan kualitas produk yang 

diharapkan Gap ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja prestasi 

perusahaan dengan cara yang berlainan atau bisa juga keliru mempersepsikan 

kualitas produk tersebut. 

 

c. Strategi Meningkatkan Kualitas Produk 

Meningkatkan kualitas produk tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan atau menekan saklar lampu. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. 

Upaya tersebut juga berdampak luas, yaitu terhadap budaya organisasi secara 

keseluruhan. Menurut Tjiptono (2011) ada berbagai macam strategi yang dapat 

membantu meningakatkan kualitas produk, yaitu mengidentifikasi determinan 

utama kualitas produk, mengelola harapan pelanggan, mengelola bukti kualitas 

produk, mendidik konsumen tentang produk, mengembangkan budaya kualitas, 

menindaklanjuti produk, dan mengembangkan sistem informasi kualitas produk. 

a. Mengidentifikasi Determinan Utama Kualitas Produk 

Setiap perusahaan perlu berupaya memberikan kualitas yang terbaik kepada 

pelanggannya. Untuk itu dibutuhkan identifikasi determinan utama kualitas 

produk dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu langkah pertama yang 
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dilakukan adalah metakukan riset untuk mengideatifikasi determinan produk 

yang paling penting bagi pasar sasaran. Langkah berikutnya adalah 

memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran terhadap perusahaan 

dan pesaing berdasarkan determinan-determinan tersebut. 

Dengan demikian dapat diketahui posisi relatif perusahaan di mata pelanggan 

dibandingkan para pesaing sehingga perusahaan dapat memfokuskan upaya 

peningkatan kualitasnya pada determinan-determinan tersebut. Namun 

perusahaan perlu memantau setiap determinan sepanjang waktu, karena sangat 

mungkin prioritas pasar mengalami perubahan. 

b. Mengelola Harapan Pelanggan 

Tidak jarang suatu perusahaan berusaha melebih-lebihkan pesan 

komunikasinya kepada pelanggan dengan maksud agar mereka terpikat. Hal 

seperti itu dapat menjadi 'bumerang' bagi perusahaan. Semakin banyak janji 

yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan (bahkan bisa 

menjurus menjadi tidak realistis) yang pada gilirannya akan menambah 

peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Untuk 

itu ada satu hal yang dapat dijadikan pedoman, yaitu "Jangan janjikan apa 

yang tidak bisa diberikan, tetapi berikan lebih dari yang dijanjikan". 

c. Mengelola Bukti Kualitas Produk 

Pengelolaan bukti kualitas produk bertujuan untuk memperkuat persepsi 

pelanggan selama dan sesudah produk diberikan. Oleh karena produk 

merupakan kinerja dan dapat dirasakan, maka pelanggan cenderung 

memperhatikan fakta-fakta berwujud yang berkaitan dengan produk sebagai 

bukti kualitas. 

Dari sudut pandang perusahaan, bukti kualitas meliputi segala sesuatu yang 

dipandang konsumen sebagai indikator 'seperti apa produk yang akan 

diberikan' dan 'seperti apa produk yang telah diterima'. Bukti-bukti kualitas 

produk bisa seperti testimonial produk ataupun logo perusahaan. 

d. Mendidik Konsumen Tentang Produk 

Membantu pelanggan dalam memahami suatu produk merupakan upaya yang 

sangat positif dalam rangka menyampaikan kualitas produk. Pelanggan yang 
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lebih 'terdidik' akan dapat mengambil keputusan secara lebih baik. Oleh 

karenanya kepuasan mereka dapat tercipta lebih tinggi. 

e. Mengembangkan Budaya Kualitas 

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisasi yang menghasilkan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas 

secara, terus-menerus. Budaya kualitas terdiri dari filosofi, keyakinan, sikap, 

norma, nilai, tradisi, prosedur dan harapan yang meningkatkan kualitas. Agar 

dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh 

pada seluruh anggota organisasi. 

f. Menindaklanjuti Produk 

Hal ini dapat membantu memisahkan aspek-aspek jasa yang perlu 

ditingkatkan oleh perusahaan, guna meningkatkan kepuasan pelanggan. 

g. Mengembangkan Sistem Informasi Kualitas Produk 

Merupakan suatu sistem yang menggunakan berbagai macam pendekatan riset 

secara sistematis untuk menyebarluaskan serta mengumpulkan informasi 

mengenai kualitas produk guna mendukung pengambilan keputusan. 

 

2.1.2 Harga 

Harga adalah salah satu unsur dalam bauran pemasaran yang mempunyai 

peranan penting bahkan sangat menentukan keberhasilan suatu kegiatan 

pemasaran. Tanpa penetapan harga, seorang pemasar mungkin tidak dapat 

menawarkan produknya kepada calon pelanggan. Dengan adanya harga, seorang 

pemasar dapat memproyeksikan berapa tingkat penjualan yang akan dicapai dan 

berapa profit yang akan diperoleh.  

Menurut Kotler dan Armstrong (2012) harga adalah sejumlah uang yang 

ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para 

pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu 

produk atau jasa. 

Menurut Tjiptono (2011) harga dapat diartikan sebagai satuan moneter 

atau ukuran lainnya (barang dan jasa lainnya), yang ditukarkan agar memperoleh 

nilai atas hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. 
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Menurut Siswanto (2001;58) “harga adalah sesuatu yang ditentukan 

sebagai imbalan jasa atau barang yang diperdagangkan”. Harga merupakan satu-

satunya bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga juga merupakan 

salah satu unsur bauran pemasaran yang paling fleksibel, harga dapat diubah 

dengan cepat tidak seperti tampilan produk 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa harga adalah sejumlah uang 

sebagai alat tukar untuk memperoleh produk dan jasa, dan juga harga yang 

ditetapkan oleh produsen berpengaruh terhadap penetapan harga jual produk dan 

laba usaha perusahaan. Menetapkan harga pada akhirnya akan didapat pendapatan 

kotor dan pendapatan bersih. 

Dari beberapa definisi tersebut di atas mengenai harga, maka dapat 

dirangkum seperti pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.3 

Definisi Harga 

SUMBER DEFINISI 

Kotler dan 

Amstrong (2012) 

Sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau 

jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan 

untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau 

menggunakan suatu produk atau jasa 

Tjiptono (2011) satuan moneter atau ukuran lainnya (barang dan jasa 

lainnya), yang ditukarkan agar memperoleh nilai atas hak 

kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa 

Siswanto (2001;58) Sesuatu yang ditentukan sebagai imbalan jasa atau barang 

yang diperdagangkan 

Peneliti Sejumlah uang sebagai alat tukar mendapatkan produk 

AQUA SPS 240ml untuk memperoleh manfaat kesuaian 

harga dan potongan harga dari membeli atau menggunakan 

suatu produk AQUA SPS 240ml 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini harga didefinisikan 

sebagai alat tukar mendapatkan produk AQUA SPS 240ml untuk memperoleh 
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manfaat kesesuaian harga dan potongan harga dari membeli atau menggunakan 

suatu produk AQUA SPS 240ml.  

 

a. Tujuan Penetapan Harga 

Dalam suatu manajemen perusahaan harus ditentukan terlebih dahulu 

tujuan penetapan harga, adapun tujuan penetapan harga yang dipilih oleh 

manajemen sebuah perusahaan harus sesuai dengan tujuan perusahaan dalam 

program pemasaran. Menurut Tjiptono (2011), terdapat empat jenis tujuan 

penetapan harga, yaitu : 

1. Tujuan Berorientasi Laba 

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu 

memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal 

dengan istilah maximasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang 

dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variable yang berpengaruh 

terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu 

perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat 

menghasilkan laba maksimum. Oleh karena itu ada pula perusahaan yang 

menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau 

pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba yang biasa digunakan, 

yaitu target marjin dan target Return of Investment (ROI). 

2. Tujuan berorientasi pada volume. 

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan 

harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang 

biasa dikenal dengan istilah volume pricing objectives. 

Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume 

penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan penerbangan. 

3. Tujuan berorientasi pada citra. 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. 

Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau 

mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan 
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untuk membentuk citra nilai tertentu, misalnya dengan memberikan jaminan 

bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. 

Pada hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk 

meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang 

ditawarkan perusahaan. 

4. Tujuan stabilisasi harga. 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan 

pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan 

stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi). 

Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk 

mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan 

harga pemimpin industri. 

Tujuan-tujuan penetapan harga diatas memiliki implikasi penting terhadap 

strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara 

yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. 

Misalnya, pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan 

mengabaikan harga pesaing. 

 

b. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga 

Secara umum ada 2 faktor utama yang harus diperhatikan dalam 

menetapkan harga, menurut Tjiptono (2011) yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 
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Gambar 2.1 

Faktor internal dan faktor eksternal 
Sumber : Tjiptono (2011) 

A. Faktor internal perusahaan 

a. Tujuan pemasaran perusahaan 

Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan 

pemasaran perusahaan. Tujuan tersebut dapat berupa maksimalisasi laba, 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar 

yang luas, menciptakan kepemimpinan dalam kualitas, mengatasi 

persaingan, melaksanakan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. 

b. Strategi bauran pemasaran 

Harga hanyalah sebagian dari komponen dalam bauran pemasaran. Oleh 

karena itu, harga perlu dikoordinasikan dengan bauran pemasarannya, 

yaitu produk, distribusi, dan promosi. Serta dihubungkan satu sama 

lainnya. 

c. Biaya 

Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus 

ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, 

setiap perusahaan pasti menaruh perhatian besar pada aspek struktur biaya 

(tetap dan variabel), yang juga merupakan perkiraan bagi keuntungan yang 

akan diperoleh oleh perusahaan. 
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d. Organisasi 

Manajemen perlu menentukan bagian-bagian dalam organisasi yang harus 

menetapkan harga. Pada perusahaan kecil , umumnya harga ditetapkan 

oleh manajemen puncak. Pada perusahaan besar , seringkali masalah 

penetapan harga ditangani oleh divisi / manajer suatu lini produk. 

B. Faktor lingkungan eksternal 

a. Sifat pasar dan permintaan 

Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang 

dimasukinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna , persaingan 

monopolistik , oligopoli atau monopoli. 

b. Unsur-unsur lingkungan eksternal lainnya 

Selain faktor-faktor tersebut diatas, perusahaan juga perlu 

mempertimbangkan faktor-faktor lain di luar lingkungan perusahaan, 

seperti kondisi lingkungan ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, kebijakan 

dan peraturan pemerintah, yang akan memperngaruhi keputusan penetapan 

harga. 

 

c.  Metode Penetapan Harga 

 Secara garis besar metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 

4 kelompok utama, yaitu: metode penetapan harga berbasis permintaan, berbasis 

biaya, berbasis laba, dan berbasis persaingan (Tjiptono; 2011). 

A. Metode Penetapan Harga Berbasis permintaan 

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan 

preferensi pelanggan dari pada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. 

Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, 

diantaranya yaitu:  

a. Kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli). 

b. Kemauan pelanggan untuk  membeli. 

c. Posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan. 

d. Manfaat yang diberikan produk tersebut pada pelanggan. 

e. Harga produk-produk subtitusi. 
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f. Pasar potensial bagi produk tersebut. 

g. Sifat persaingan non harga. 

h. Perilaku konsumen secara umum. 

i. Segmen-segmen dalam pasar. 

 Terdapat tujuh metode penetapan harga yang termasuk dalam metode 

penetapan harga berbasis permintaan ( Tjiptono; 2011), yaitu: 

a. Skimming Pricing 

Strategi ini diterapkan dengan jalan menetapkan harga tinggi bagi suatu 

produk baru selama tahap perkenalan, kemudian menurunkan harga tersebut 

pada saat persaingan mulai ketat. 

b. Penetration Pricing 

Dalam strategi ini perusahaan berusaha memperkenalkan suatu produk baru 

dengan harga rendah pada tahap perkenalan dengan harapan akan dapat 

memperoleh volume penjualan yang besar dalam waktu relatif singkat. 

c. Prestige Pricing 

Harga yang ditetapkan perusahaan sebagai ukuran kualitas atau prestise suatu 

barang atau jasa. Oleh karena itu, apabila harga diturunkan sampai tingkat 

tertentu, maka permintaan terhadap barang atau jasa tersebut akan turun. 

Contoh produk-produk yang menggunakan strategi ini, antara lain: permata, 

berlian, parfum, jaket kulit dan lain-lain. 

d. Price Lining 

Metode ini digunakan apabila perusahaan menjual produk lebih dari satu jenis. 

Harga untuk lini produk bisa bervariasi dan ditetapkan pada tingkat harga 

tertentu yang berbeda. 

e. Odd-Even Pricing 

Metode ini menggunakan harga yang besarnya mendekati jumlah genap 

tertentu, seperti “Rp.19.900,00” yang mendekati “Rp.20.000,00”.Agar 

terkesan lebih menarik. 

f. Demand-Backward Pricing 

Metode ini ditetapkan pertama-tama berdasarkan sasaran target tertentu, 

kemudian perusahaan menyesuaikan kualitas komponen-komponen 
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produknya, setelah itu barulah harga jualnya dapat ditentukan. Jadi proses ini 

berjalan ke belakang. Dengan kata lain, produk disesuaikan sedemikian rupa 

sehingga dapat memenuhi target harga yang ditetapkan. 

g. Bundle Pricing 

Penetapan harga ini juga merupakan strategi pemasaran dengan cara 

menawarkan harga yang relatif lebih rendah, yakni berupa paket. Contohnya 

paket liburan yang ditawarkan perusahaan travel yang sudah mencakup 

transportasi, akomodasi dan konsumsi. 

B. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya 

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek 

penawaran atau biaya. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi  dan 

pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-

biaya langsung, biaya dan laba ( Tjiptono; 2011). 

1. Standard Markup Pricing 

Metode ini menentukan harga dengan cara menambahkan persentase tertentu 

dari biaya pada semua item dalam suatu kelas produk. Metode ini banyak 

diterapkan di supermarket dan toko-toko eceran. 

2. Cost Plus Percentage of Cost Pricing 

Perusahaan menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau 

konstruksi.  

3. Cost Plus Fixed Fee Pricing 

Dalam strategi ini produsen akan dapat mengganti semua biaya yang 

dikeluarkan, tetapi produsen tersebut hanya memperoleh fee tertentu sebagai 

laba, yang besarnya tergantung pada biaya final proyek tersebut yang 

disepakati bersama oleh pihak yang bersangkutan. Metode ini banyak 

diterapkan dalam produk-produk yang sifatnya sangat teknikal: seperti mobil, 

pesawat.  

4. Experience Curve Pricing 

Metode ini dikembangkan atas dasar konsep efek belajar (learning effect) 

yang menyatakan bahwa unit cost barang dan jasa akan menurun antara 10 

persen hingga 30 persen untuk setiap peningkatan sebesar dua kali lipat pada 
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pengalaman perusahaan dalam memproduksi dan menjual barang atau jasa 

tersebut, misalnya perusahaan meramalkan biayanya akan menurun 15 persen 

setiap terjadi peningkatan volume produksi sebesar dua kali lipat. 

C. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba 

Metode ini bertujuan untuk membentuk keseimbangan antara pendapatan 

dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target 

volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan 

atau investasi (Tjiptono; 2011). 

1. Target Profit Pricing 

Umumnya berupa ketetapan atas besarnya target laba tahunan yang dinyatakan 

secara spesifik. 

2. Target Return On Sales Pricing 

Dalam metode ini , perusahaan menetapkan tingkat harga tertentu yang dapat 

menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. 

3. Target Return On Investment Pricing 

Dalam metode ini perusahaan menentukan penetapan harga yang akan 

menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi ( ROI ) yang diinginkan. 

D. Metode Harga Berbasis Persaingan 

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan atau laba, harga 

juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan. Metode ini terdiri atas empat macam 

(Tjiptono; 2011), yaitu: 

1. Customary Pricing 

Metode ini digunakan untuk produk-produk yang harganya ditentukan oleh 

faktor-faktor seperti tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor 

persaingan lainnya. 

2. Above , At , or Below Market Pricing 

Umumnya sangat sulit mengidentifikasi harga pasar spesifik untuk suatu 

produk atau produk tertentu. 

a. Above Market Pricing, dilakukan dengan cara menetapkan harga yang 

lebih tinggi dari harga pasar. Metode ini hanya sesuai digunakan oleh 
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perusahaan yang sudah memiliki reputasi yang baik atau perusahaan yang 

menghasilkan barang-barang mewah. 

b. At Market Pricing, harga yang ditetapkan disesuaikan dengan harga pasar, 

yang seringkali memperhatikan juga harga dari perusahaan-perusahaan 

saingan. 

c. Below Market Strategy, harganya ditetapkan dibawah harga pasar. Metode 

ini banyak digunakan oleh produsen produk-produk generik, (misalnya : 

obat-obatan), dan pengecer yang menjual produk untuk kebutuhan sehari-

hari (contoh : gula, makanan kecil, minuman ringan, dan sebagainya). 

3. Loss Leader Pricing 

Biasanya pada toko-toko serba ada dan pasar swalayan akan menurunkan 

harga barang merk-merk terkenal untuk promosi. Memang hal ini akan 

merugikan perusahaan karena selain menjual di bawah biaya produksinya dan 

dapat merusak citra merk produk tersebut. Namun hal ini tetap dilakukan 

untuk menarik para konsumen agar datang dan memancing supaya produk 

lainnya juga dapat laku. 

4. Sealed Bid Pricing 

Metode ini menggunakan sistem penawaran harga dan biasanya melibatkan 

agen pembelian. Jadi , bila ada perusahaan atau lembaga yang ingin membeli 

suatu produk , maka yang bersangkutan menggunakan jasa agen pembelian 

untuk menyampaikan spesifikasi produk yang dibutuhkan kepada para calon 

produsen. 

 

d. Strategi Penetapan Harga Produk Baru 

Harga yang ditetapkan atas suatu produk baru harus dapat memberikan 

pengaruh yang baik bagi pertumbuhan pasar. Pada hakikatnya ada dua strategi 

pokok dalam menetapkan harga produk baru (Tjiptono; 2011), yaitu: 

1. Skimming Pricing 

 Strategi ini melakukan penetapan harga yang tinggi pada suatu produk baru. 

Biasanya strategi ini didukung oleh aktivitas promosi yang cukup tinggi. 

Strategi ini cocok diterapkan dalam kondisi seperti berikut: 
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a. Produk baru memiliki karakteristik yang unik. 

b. Cukup banyak pelanggan yang bersedia untuk membeli produk pada 

tingkat harga awal yang tinggi. 

c. Perusahaan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk riset dan 

pengembangan suatu produk baru. Sehingga harga tinggi tersebut 

diharapkan dapat menutupnya. 

2. Penetration Pricing 

Pada strategi ini, harga diterapkan relatif rendah pada tahap perkenalan di 

Product Life Cycle (PLC). Tujuannya adalah agar dapat meraih pangsa pasar 

yang besar dan sekaligus mempersempit kesempatan masuknya para pesaing. 

Ada empat bentuk harga yang biasanya digunakan dalam penetration pricing: 

a. Restrained Price  

Harga yang ditetapkan dengan tujuan untuk mempertahankan tingkat 

harga tertentu selama periode inflasi. 

Elimination Price 

b. Harga yang ditentukan pada suatu tingkat tertentu yang dapat 

menyebabkan pesaing-pesaing tertentu keluar dari persaingan. 

c. Promotional Price 

Harga yang ditetapkan rendah dengan kualitas yang relatif sama , dengan 

tujuan untuk mempromosikan produk tertentu. 

d. Keep-out Price 

Harga yang ditetapkan pada suatu tingkat tertentu sehingga dapat 

mencegah para pesaing memasuki pasar. 

 

e. Persepsi Konsumen Pada Harga  

 Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi 

manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. 

Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan 

ekstern. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, 

walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.  
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Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, 

pendengar, peraba, perasa, dan pencium. 

 Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami 

seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka, 

Olson dalam Swisstiani (2014). Dalam pemrosesan informasi harga secara 

kognitif, konsumen dapat membuat perbandingan antara harga yang ditetapkan 

dengan sebuah harga atau rentang harga yang telah terbentuk dalam benak mereka 

untuk produk tersebut. Harga dalam benak konsumen yang digunakan untuk 

melakukan perbandingan ini disebut harga referensi internal (Olson dalam 

Swisstiani; 2014).  

 Referensi harga internal mungkin merupakan harga yang dianggap 

konsumen sebagai harga yang pantas, harga yang selama ini memang ditetapkan 

untuk suatu produk, atau apa yang dianggap oleh konsumen sebagai harga pasar 

yang rendah atau tinggi. Pada dasarnya referensi harga internal bertindak sebagai 

penuntun dalam mengevaluasi apakah harga yang ditetapkan dapat diterima 

konsumen atau tidak. (Olson dalam Swisstiani; 2014). 

Tanggapan dari konsumen mengenai harga dan nilai yang diperoleh, akan 

memutuskan apakah harga suatu produk sudah tepat atau belum. Ketika 

menetapkan harga, perusahaan harus mempertimbangkan bagaimana persepsi 

konsumen mengenai harga dan bagaimana persepsi ini memberikan kepuasan 

konsumen dalam harga dan mempengaruhi loyalitas konsumen. Tjiptono (2011) 

 

f. Dimensi Harga 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) pengukuran harga diukur dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Kesesuaian harga pokok dengan kualitas produk. Konsumen akan melihat 

terlebih dahulu harga yang tercantum pada sebuah produk, karena sebelum 

membeli konsumen sudah berpikir tentang sistem hemat yang tepat. Selain itu 

konsumen dapat berpikir tentang harga yang ditawarkan memiliki keseusian 

dengan produk yang telah dibeli. 
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2. Daftar harga, adalah informasi mengenai harga produk yang ditawarkan agar 

konsumen mempertimbangkan untuk membeli 

3. Potongan Harga Khusus, adalah potongan harga yang diberikan 

produsen/penjual kepada konsumen pada saat event tertentu 

4. Harga yang dipersepsikan, persepsi pelanggan terhadap harga yang diterima, 

apakah tinggi, rendah, atau adil. 

Menurut Swastha (2010) indikator harga diketahui sebagai berikut : 

1.   Tingkat harga 

2.   Potongan harga 

3.   Waktu pembayaran 

4.   Syarat pembayaran  

Tabel 2.4 

Perbandingan Dimensi Harga 

Sumber Dimensi 

Kotler dan Amstrong 

(2012) 

Kesesuaian harga pokok dengan kualitas produk 

Daftar Harga 

Potongan Harga Khusus 

Harga yang dipersepsikan 

Swastha (2010) 

 

Tingkat Harga 

Potongan Harga 

Waktu Pembayaran 

Syarat Pembayaran 

Peneliti 

 

Kesesuaian Harga Pokok dengan kualitas produk 

Potongan Harga Khusus 

 Dimensi harga yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kesesuaian 

harga pokok dengan kualitas produk dan potongan harga khusus yang diberikan 

oleh PT. TUA terhadap pelanggan. Penggunaan dimensi ini sama seperti apa yang 

dikemukakan oleh Kotler dan Amstrong . 
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2.1.3 Loyalitas Pelanggan 

 Loyalitas pelanggan memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, 

mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, hal ini menjadi alasan utama 

bagi sebuah perusahaan untuk menarik dan mempertahankan mereka. Usaha 

untuk memperoleh pelanggan yang loyal tidak bisa dilakukan sekaligus, tetapi 

melalui beberapa tahapan, mulai dari mencari pelanggan potensial sampai 

memperoleh patners. Sebelum membahas lebih jauh mengenai tahapan 

pembentukan loyalitas pelanggan, berikut ini akan diuraikan definisi loyalitas 

pelanggan.    

 Menurut Lovelock dan Wirtz (2011), Loyalitas pelanggan adalah: kerelaan 

pelanggan untuk terus membeli produk dan jasa perusahaan dalam jangka waktu 

yang lama.  

 Definisi diatas mengemukakan bahwa loyalitas merupakan kesediaan 

pelanggan untuk terus berlangganan pada sebuah perusahaan dalam jangka 

panjang, dengan membeli dan menggunakan barang dan jasanya secara berulang-

ulang dan lebih baik lagi secara eksklusif, dan dengan sukarela 

merekomendasikan produk perusahaan tersebut kepada teman-teman dan rekan-

rekannya.  

 Menurut Tjiptono (2011;110), “loyalitas konsumen adalah komitmen 

pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat 

positif dalam pembelian jangka panjang”. 

 Menurut Wahyu Nugroho (2005;11) loyalitas konsumen didefinisikan 

sebagai suatu ukuran kesetiaan dari pelanggan dalam menggunakan suatu merek 

produk atau merek jasa pada kurun waktu tertentu pada situasi dimana banyak 

pilihan produk ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya dan pelanggan 

memiliki kemampuan   

Dari beberapa definisi tersebut di atas mengenai loyalitas pelanggan, maka 

dapat dirangkum seperti pada tabel berikut ini: 
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Tabel 2.5 

Definisi Loyalitas Pelanggan 

SUMBER DEFINISI 

Lovelock dan Wirtz 

(2011) 

Kerelaan pelanggan untuk terus membeli produk dan jasa 

perusahaan dalam jangka waktu yang lama 

Tjiptono (2011;110) komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau 

pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam 

pembelian jangka panjang 

Wahyu Nugroho 

(2005;11) 

Sebagai suatu ukuran kesetiaan dari pelanggan dalam 

menggunakan suatu merek produk atau merek jasa pada 

kurun waktu tertentu pada situasi dimana banyak pilihan 

produk ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhannya 

dan pelanggan memiliki kemampuan 

Peneliti Pelanggan yang loyal tidak diukur dari berapa banyak dia 

membeli, tapi dari berapa sering dia melakukan pembelian, 

melakukan pembelian antarlini, mereferensikan kepada 

orang lain, serta menunjukkan kekebalan terhadap tarikan 

pesaing AQUA SPS 240ml. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini loyalitas pelanggan 

didefinisikan sebagai kesetiaan terhadap merek diperoleh karena adanya 

kombinasi dari kepuasan dan keluhan. Sedangkan kepuasan pelanggan tersebut 

hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan 

tersebut dengan meminimalkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka 

panjang yang dilakukan oleh konsumen 

 Selanjutnya Griffin (2005), mengemukakan keuntungan-keuntungan yang 

akan diperoleh perusahaan apabila memiliki pelanggan yang loyal antara lain: 

1) Dapat mengurangi biaya pemasaran (karena biaya untuk menarik 

pelanggan yang baru lebih mahal). 

2) Dapat mengurangi biaya transaksi. 
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3) Dapat mengurangi biaya turn over konsumen (karena penggantian 

konsumen yang lebih sedikit). 

4) Dapat meningkatkan penjualan silang, yang akan memperbesar pangsa 

pasar perusahaan. 

5) Mendorong word of mount yang lebih positif, dengan asumsi bahwa 

pelanggan yang loyal juga berarti mereka yang merasa puas. 

6) Dapat mengurangi biaya kegagalan (seperti biaya penggantian). 

 

a.  Jenis-jenis Loyalitas Pelanggan 

  Menurut Tjiptono (2011), kombinasi kedua komponen pembentuk 

loyalitas diatas menghasilkan empat situasi kemungkinan loyalitas: 

1. No Loyalty 

Bila sikap dan perilaku pembelian ulang pelanggan sama-sama lemah, maka 

loyalitas tidak terbentuk. Ada dua kemungkinan penyebab. Pertama, sikap 

yang lemah (mendekati netral) dapat terjadi bila suatu produk/jasa baru 

diperkenalkan dan atau pemasarnya tidak mampu mengkomunikasikan 

keunggulan unik produknya. Penyebab kedua berkaitan dengan dinamika 

pasar, dimana merek-merek yang berkompetisi dipersepsikan serupa atau 

sama. Konsekuensinya, pemasar mungkin sangat sukar membentuk sikap yang 

positif atau kuat terhadap produk atau perusahaannya. 

2. Spurious Loyalty 

Bila sikap yang relatif lemah disertai pola pembelian ulang yang kuat, maka 

yang terjadi adalah spurious loyalty. Situasi semacam ini ditandai dengan 

pengaruh faktor non-sikap terhadap perilaku, misalnya norma subyektif dan 

faktor situasional. 

3. Latent Loyalty 

Situasi latent loyalty tercermin bila sikap yang kuat disertai pola pembelian 

ulang yang lemah. Situasi yang menjadi perhatian para pemasar ini disebabkan 

pengaruh faktor-faktor non-sikap yang sama kuat atau bahkan cenderung lebih 

kuat daripada faktor sikap dalam menentukan pembelian ulang. 
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4. Loyalty 

Situasi ini merupakan situasi ideal yang paling diharapkan para pemasar, di 

mana konsumen bersikap positif terhadap produk atau produsen (penyedia 

jasa) dan disertai pola pembelian ulang yang konsisten. 

 

b.  Dimensi Loyalitas Pelanggan 

 Pelanggan yang loyal merupakan asset penting bagi perusahaan, hal ini 

dapat dilihat dari karakteristik yang dimilikinya, banyak perusahaan yang 

mengandalkan kepuasan pelanggan sebagai jaminan keberhasilan dikemudian hari 

tetapi kemudian kecewa mendapati pelanggannya yang merasa puas dapat belanja 

produk pesaing tanpa ragu – ragu. Sebaliknya, loyalitas pelanggan tampaknya 

merupakan ukuran yang lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan 

penjualan dan keuangan. 

 Berbeda dari kepuasan yang merupakan sikap, loyalitas dapat 

didefenisikan berdasarkan perilaku pembeli, sebagaimana diungkapkan Griffin 

(2005), pelanggan yang loyal memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Melakukan pembelian ulang secara teratur   

Pelanggan membeli kembali produk yang sama yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

2. Melakukan pembelian antarlini produk dan jasa  

 Pelanggan melakukan pembelian antarlini produk/jasa yang ditawarkan oleh 

perusahaan. 

3. Mereferensikan kepada orang lain  

Pelanggan melakukan komunikasi dari mulut kemulut berkenaan dengan 

produk tersebut kepada orang lain. 

4. Menunjukan kekebalan terhadap tarikan pesaing  

 Pelanggan tidak akan tertarik terhadap tawaran produk sejenis yang 

dihasilkan oleh pesaing. 

Menurut  Zeithaml et. al. (2007) tujuan akhir keberhasilan perusahaan 

menjalin hubungan relasi dengan pelanggannya adalah untuk membentuk 

loyalitas yang kuat. Indikator dari loyalitas yang kuat adalah: 
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a. Mengatakan Hal Positif, adalah mengatakan hal yang positif tentang 

produk yang telah dikonsumsi.  

b. Rekomendasi Teman, adalah merekomendasikan produk yang telah 

dikonsumsi kepada teman.  

c. Pembelian Ulang, adalah pembelian yang dilakukan secara terus menerus 

terhadap produk yang telah dikonsumsi. 

Tabel 2.6  

Perbandingan Dimensi Loyalitas Pelanggan 

SUMBER DIMENSI 

Griffin (2005) Melakukan Pembelian Ulang Secara Teratur 

Melakukan Pembelian Antarlini Produk dan Jasa  

Mereferensikan Kepada Orang Lain 

Menunjukan Kekebalan Terhadap Tarikan Pesaing 

Zeithaml et. Al. (2007) Mengatakan Hal Positif 

Rekomendasi Teman 

Pembelian Ulang 

Peneliti Melakukan Pembelian Ulang Secara Teratur 

Melakukan Pembelian Antarlini Produk dan Jasa  

Mereferensikan Kepada Orang Lain 

Menunjukan Kekebalan Terhadap Tarikan Pesaing 

 

Dimensi loyalitas pelanggan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

melakukan pembelian ulang secara teratur, melakukan pembelian antarlini produk 

dan jasa, mereferensikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan pesaing. Penggunaan dimensi ini sama seperti yang dikemukakan oleh 

Griffin.  

 

c.  Tahapan Loyalitas Pelanggan 

 Proses seorang calon pelanggan untuk menjadi pelanggan yang loyal 

terhadap perusahaan terbentuk melalui beberapa tahapan. Tahapan loyalitas 

pelanggan menurut Griffin (2005), adalah sebagai berikut:  
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1. Tersangka 

Meliputi semua orang yang mungkin akan membeli barang/jasa tetapi belum 

tahu apapun mengenai perusahaan dan barang/jasa yang ditawarkan 

2. Prospek 

Merupakan orang-orang yang memiliki kebutuhan akan produk atau jasa 

tertentu dan mempunyai kemampuan untuk membelinya. Para prospects ini, 

meskipun mereka belum melakukan pembelian, mereka telah mengetahui 

keberadaan perusahaan akan barang/jasa yang ditawarkan, karena seseorang 

telah merekomendasikan barang/jasa tersebut padanya.  

3. Prospek yang didiskualifikasi 

Yaitu prospek yang telah mengetahui keberadan barang/jasa tertentu, tetapi 

tidak mempunyai kebutuhan akan barang/jasa tersebut atau tidak mempunyai 

kemampuan untuk membeli barang/jasa tersebut. 

4. Pelanggan pertama kali 

Yaitu pelanggan yang membeli pertama kalinya. Mereka masih menjadi 

pelanggan yang baru. 

5. Pelanggan berulang 

Yaitu pelanggan yang telah melakukan pembelian suatu produk sebanyak dua 

kali atau lebih. Mereka adalah yang melakukan pembelian atas produk yang 

sama sebanyak dua kali, atau membeli dua macam produk yang berbeda 

dalam dua kesempatan yang berbeda pula. 

6. Klien 

Klien membeli semua barang/jasa yang ditawarkan dan mereka butuhkan. 

Mereka membeli secara teratur, hubungan dengan jenis pelanggan ini sudah 

kuat dan berlangsung lama, yang membuat mereka tidak terpengaruh oleh 

produk pesaing. 

7. Penganjur 

Seperti halnya clients, advocates membeli barang/jasa yang ditawarkan dan 

yang mereka butuhkan, serta melakukan pembelian secara teratur. Selain itu 

mereka mendorong teman-teman mereka agar mereka membeli barang/jasa 

perusahaan atau merekomendasikan perusahaan tersebut pada orang lain, 
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dengan begitu secara tidak langsung mereka telah melakukan pemasaran 

untuk perusahaan dan membawa konsumen untuk perusahaan.  

 Tahapan loyalitas yang diungkapkan oleh Griffin tersebut dikenal dengan 

istilah Profit Generator System seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Profit Generator System 

 
  Sumber: Griffin (2005) 

 Cara kerja Profit Generator System menurut Griffin (2005) di atas adalah 

sebagai berikut:  

 Seluruh suspect masuk kedalam sistem pemasaran, kemudian akan 

tersaring menjadi qualified  prospect dan disqualified prospect. Dalam hal ini, 

disqualified prospects tidak menguntungkan bagi perusahaan, maka disqualified 
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prospect keluar dari system, sementara disqualified prospect masuk ke proses 

selanjutnya. Semakin cepat menentukan disqualified prospect, semakin 

menguntungkan bagi perusahaan karena proses ini menghabiskan uang dan waktu 

yang dimiliki. Kemudian seluruh disqualified prospect  difokuskan menjadi first 

time buyers, setelah itu di dorong menjadi repeat customer, loyal clients dan 

paling akhir menjadikan mereka sebagai advocates bagi perusahaan dimana para 

advocates ini akan mempengaruhi orang lain agar membeli produk dari 

perusahaan. 

 Bagi perusahaan yang telah memiliki first time buyers, repeat customer 

atau clients tidak selamanya menguntungkan bagi perusahaan, karena setiap saat 

sebagian dari mereka dapat menghilang dari perusahaan atau tidak kembali lagi 

pada perusahaan, mereka dinamakan inactive customer/clients. Hal seperti ini 

harus diperhitungkan karena kehilangan mereka berarti kerugian bagi perusahaan. 

 

d.   Penggolongan Loyalitas 

 Penggolongan loyalitas dibagi berdasarkan pembelian ulang dan tingkat 

perlengkapannya: 

      Tabel 2.7 

  Empat Jenis Loyalitas 

 Tinggi Rendah 

      

Tinggi 

    Loyalitas premium     Loyalitas 

tersembunyi 

      

Rendah 

     Loyalitas yang 

lemah 

   Tanpa loyalitas 

Sumber: Griffin,  2005 

Keterangan: 

1. Tanpa Loyalitas, dimana beberapa konsumen yang tidak loyal terhadap suatu 

produk atau jasa. 

2. Loyalitas yang Lemah, dimana tingkat perlengkapan yang rendah dengan 

tingkat pengulangan pembelian konsumen. Pada bagian ini melakukan 

pembelian diluar kebiasaannya. Mereka membeli lebih karena mereka 
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membutuhkan atau karena produk tersebut cocok. 

3. Loyalitas Tersembunyi, tingkat sikap yang relatif tinggi dikombinasikan 

dengan rendahnya tingkat pembelian ulang. Ketika konsumen ada pada situasi 

ini efek lebih menentukan pembelian ulang.  

4. Loyalitas Premium, tipe ini merupakan yang paling berpengaruh dari keempat 

tipe yang ada. Pada tingkat pilihan yang tinggi, konsumen merasa bangga atas 

penemuan dan penggunaan produk dan dengan senang hati mereka berbagi 

apa yang mereka ketahui itu dengan keluarga dan orng-orang yang terdekat 

lainnya.. 

 

e. Mempertahankan Loyalitas Pelanggan 

   Tujuh langkah kunci untuk mewujudkan dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan menurut Tjiptono (2011), yaitu: 

1. Komitmen dan keterlibatan manajemen puncak 

Bagaimanapun juga, manajemen puncak memainkan peranan penting dalam 

setiap keputusan stratejik organisasi. Dukungan, komitmen, kepemimpinan, 

dan partisipasi aktif manajer puncak dibutuhkan dalam rangka melakukan 

transformasi budaya organisasi, struktur kerja, dan praktek manajemen sumber 

daya manusia dari paradigma tradisional menuju paradigma pelanggan. Dalam 

hal budaya organisasi, fokus internal yang melayani manajemen dan suasana 

kerja yang membosankan harus diubah menjadi fokus eksternal yang melayani 

pelanggan dan suasana kerja yang menyenangkan. Dalam aspek unit kerja, 

departemen fungsional diganti dengan tim kerja fungsional. Sedangkan dalam 

praktek MSDM paling tidak ada enam perubahan penting: 

a. Pertama, peranan karyawan berubah dari sekedar menjalankan perintah 

menjadi karyawan yang diberdayakan. 

b. Kedua, rekrutmen dan penerimaan karyawan yang semata-mata didasarkan 

pada keterampilan dan pengalaman diubah menjadi penekanan pada aspek 

pengetahuan luas, semangat kerja, customer sensitivity, dan sebagainya. 

c. Ketiga, peningkatan kemampuan kerja yang difokuskan pada aspek 

pelatihan diganti dengan fokus pada aspek pendidikan. 
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d. Keempat, evaluasi pekerjaan yang didasarkan pada penilaian oleh atasan 

diganti dengan penilaian oleh pelanggan dan kontribusi karyawan dalam 

peningkatan profitabilitas perusahaan. 

e. Kelima, kompensasi yang didasarkan pada kenaikan gaji rutin sesuai 

posisi dalam organisasi diganti dengan sistem bonus dan kompensasi yang 

lebih tinggi. 

f. Keenam, promosi yang semata-mata didasarkan pada kinerja historis 

diganti dengan kemampuan dan potensi kepemimpinan. 

2. Patok duga internal 

Apabila komitmen untuk mewujudkan dan mempertahankan loyalitas 

pelanggan telah tercapai, langkah selanjutnya adalah melakukan studi patok 

duga internal guna mengetahui status atau posisi terkini. Proses patok duga 

internal meliputi pengukuran dan penilaian atas manajemen, sumber daya 

manusia, organisasi, sistem, pemasaran, dan jasa pendukung perusahaan. 

Adapun ukuran-ukuran yang digunakan meliputi: loyalitas pelanggan(jumlah, 

persentase, dan kelanggengannya), nilai tambah bagi pelanggan inti, dan 

biaya akibat kualitas yang jelek. 

3. Mengidentifikasi customer requirements 

Identifikasi customer requirements dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode mutakhir seperti value research, customer window model, 

analisis sensitivitas, evaluasi multi atribut, dan QFD (Quality Function 

Deployment). 

4. Menilai kapabilitas persaingan 

Untuk memenangkan persaingan, kapabilitas pesaing harus diidentifikasi dan 

dinilai secara cermat. Sejumlah teknik dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan pesaing dan menentukan gap kepuasan dan loyalitas pelanggan 

antara perusahaan dengan mereka, di antaranya QFD, competitive 

benchmarking, generic benchmarking, sistem intelijen pemasaran, dan lain-

lain. 

5. Mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan 

Kepuasan pelanggan menyangkut apa yang diungkapkan oleh pelanggan, 
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sedangkan loyalitas pelanggan berkaitan dengan apa yang dilakukan 

pelanggan. Oleh karena itu, parameter kepuasan pelanggan lebih subyektif 

dan sulit diukur. Loyalitas pelanggan dapat diukur melalui ukuran-ukuran 

seperti defection rate, jumlah dan kontinuitas pelanggan inti, dan lain-lain. 

Meskipun demikian, data untuk kepuasan dan loyalitas sama-ama diperoleh 

dari umpan balik pelanggan yang dapat dikumpulkan melalui berbagai cara 

yang tingkat fektivitasnya bervariasi. 

6. Menganalisis umpan balik dari pelanggan, mantan pelanggan, non-pelanggan, 

dan pesaing. 

Lingkup analisis perusahaan perlu diperluas dengan melibatkan pula mantan 

pelanggan dan non-pelanggan, selain tentunya pelanggan saat ini dan pesaing. 

Dengan demikian, perusahaan dapat memahami secara lebih baik faktor-

faktor yang menunjang kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta faktor negatif 

yang berpotensi menimbulkan customer defections. Atas dasar pemahaman 

ini, tindakan antisipatif dan korektif dapat ditempuh secara cepat, akurat, dan  

efisien. 

7. Perbaikan berkesinambungan 

Loyalitas pelanggan merupakan perjalanan yang tidak ada akhirnya. Tidak 

ada jaminan bahwa bila itu terwujud lantas dapat langgeng dengan sendirinya. 

Pada prinsipnya perusahaan harus selalu aktif mencari berbagai inovasi dan 

terobosan dalam merespon setiap perubahan. 

 

2.1.4 Posisi Skripsi dibandingkan dengan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka 

menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan 

mengarahkan penelitian ini. 

Untuk mengatahui posisi skripsi jika dibandingkan dengan penelitian 

terdahulu, maka didahului dengan melihat hubungan antara variable dalam 

penelitian ini. Hubungan antar variable yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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a. Hubungan Antara Variabel Kualitas Produk dengan Loyalitas Pelanggan 

Banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai hubungan antara 

variabel kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Beberapa penelitian 

terdahulu yang peneliti temukan merupakan penelitian yang cukup baru. Dari 

penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara kualitas produk dengan loyalitas pelanggan. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa semakin baik kualitas produk yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan, maka akan semakin meningkat pula loyalitas pelanggannya. 

Penelitian sebelumnya terkait hal ini terangkum pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.8 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Kualitas Produk dengan 

Loyalitas Pelanggan 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Suwarni dan Mayasari (2009) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas produk terhadap loyalitas konsumen 

Riswandhi Ismail (2014) kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas nasabah 

Irawan dan Japarianto (2013) Kualitas Produk berpengaruh terhadap Loyalitas 

Pelanggan di restoran Por Kee Surabaya 

Hutomo (2013) kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas 

pelanggan 

Wedarini (2013) Ada pengaruh positif dan signifikan antara 

kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan 

Telkomflexi 

Wahyuni (2008) ada pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel kualitas produk terhadap loyalitas 

pelanggan 

 

Dari tabel di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel kualitas 

produk dengan loyalitas pelanggan seperti terlihat pada gambar berikut ini: 
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Suwarni dan Mayasari (2009) 

Riswandhi Ismail (2014) 

Irawan dan Japarianto (2013) 

Hutomo (2013) 

Wedarini (2013) 

Wahyuni (2008) 

 

 

Gambar 2.3 

Hubungan Antara Variabel Kualitas Produk Dengan  

Loyalitas Pelanggan 

 

b. Hubungan Antara Variabel Harga Dengan Loyalitas Pelanggan 

Harga baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 

loyalitas pelanggan. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian terdahulu 

yang menemukan bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Hal ini dapat dimaknai bahwa semakin baik tingkat harga 

produk, maka akan semakin loyal pelanggan. Penelitian sebelumnya terkait 

hal ini terangkum pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.9 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Harga  

dengan Loyalitas Pelanggan 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Suwarni dan Mayasari (2009) terdapat pengaruh yang signifikan antara harga 

terhadap loyalitas konsumen 

Kurniasih (2012) pengaruh langsung harga terhadap loyalitas 

lebih besar daripada pengaruh tidak 

langsungnya 

Wahyuni (2008) ada pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel harga terhadap loyalitas pelanggan 

 

Dari tabel di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel harga 

dengan loyalitas pelanggan seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

 

 

Kualitas Produk Loyalitas Pelanggan 
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Suwarni dan Mayasari (2009) 

Kurniasih (2012) 

Wahyuni (2008) 

 

 

Gambar 2.4 

Hubungan Antara Variabel Harga Dengan Loyalitas Pelanggan 

 

c. Hubungan Antara Variabel Kualitas Produk dan Harga Dengan 

Loyalitas Pelanggan 

Tidak banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai Hubungan 

Antara Variabel Kualitas Produk dan Harga Dengan Loyalitas Pelanggan. Dari 

hasil penelitian yang telah ada diketahui bahwa kualitas produk dan harga 

secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi loyalitas 

pelanggan. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas produk dan harga 

maka akan meningkatkan loyalitas pelanggan. Penelitian sebelumnya terkait 

hal ini terangkum pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.10 

Penelitian Terdahulu Terkait Hubungan Variabel Kualitas Produk dan 

Harga dengan Loyalitas Pelanggan 

SUMBER HASIL PENELITIAN 

Suwarni dan Mayasari (2009) terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kualitas produk dan harga terhadap loyalitas 

konsumen, yang dikarenakan harapan konsumen 

sesuai dengan layanan yang diberikan, sehingga 

konsumen menjadi loyal 

Wahyuni (2008) ada pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel kualitas produk dan harga terhadap 

loyalitas pelanggan 

 

Dari tabel di atas, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel kualitas 

produk dan harga dengan loyalitas pelanggan seperti terlihat pada gambar berikut 

ini: 

 

Harga Loyalitas Pelanggan 
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Suwarni dan Mayasari (2009) 

Wahyuni (2008) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 

Hubungan Antara Variabel Kualitas Produk dan Harga Dengan 

Loyalitas Pelanggan 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Pelanggan akan melakukan proses evaluasi terhadap kualitas produk 

AQUA SPS 240 ml yang diberikan PT. TUA sesuai dengan apa yang mereka cari 

dan harapkan, sehingga akhirnya mereka bersedia untuk membayar. Ketika proses 

ini berlangsung, pelanggan akan mengamati dan menilai kemampuan perusahaan 

dalam memperhatikan dan menangani masalah-masalah yang dihadapi pelanggan. 

Dengan adanya returan AMDK yang dimana dari bulan ke bulan dan dari tahun  

ke tahun terus mengalami peningkatan (Tabel 1.1). Dengan meningkatnya data 

retur tersebut maka tentunya dibutuhkan kardus yang benar-benar berkualitas, dan 

kualitas cup yang tentunya berkualitas juga untuk mengantisipasi rusaknya 

kardus. Dan walaupun data retur AQUA SPS 240 ml yang semakin meningkat, 

penjualan juga senantiasa meningkat (Tabel 1.2).  

Karenanya, maka dalam penelitian ini, kualitas produk merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam menjamin ke loyalitas pelanggan dari 

AQUA SPS 240 ml. Dimensi kualitas produk yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi bentuk dan ketahanan. Adapun indikator dari dimensi kualitas produk 

terhadap loyalitas pelanggan meliputi: 

 Bentuk 

 Fitur 

 Kualitas kinerja 

 Kesan kualitas 

Kualitas Produk 

Loyalitas Pelanggan 

Harga 
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 Ketahanan 

 Keandalan 

 Kemudahan perbaikan 

 Gaya 

 Desain 

Jika pelanggan merasakan kualitas produk dari AQUA SPS 240 ml 

tersebut sesuai dengan harapannya, maka kemungkinan besar pelanggan akan 

terus menggunakan produk tersebut yang berarti hal ini akan menciptakan 

loyalitas pelanggan. Dimana pelanggan akan melakukan pemakaian yang sama 

dengan sebelumnya atau bahkan melakukan pemakaian produk yang lebih besar 

lagi, sehingga hubungan pelanggan dengan PT. TUA  akan bertahan lama dalam 

jangka  waktu yang panjang. Karena loyalitas pelanggan merupakan ukuran yang 

lebih dapat diandalkan untuk memprediksi pertumbuhan penjualan dan keuangan.  

Sebaliknya jika pelanggan tidak merasa puas terhadap kualitas produk 

AQUA SPS 240 ml, maka pelanggan akan meninggalkan PT. TUA  untuk 

mencari dan mencoba produk AMDK dari perusahaan lain dan kemungkinan 

membandingkannya atau mereka benar-benar pergi meninggalkan PT. TUA dan 

tidak akan kembali lagi. Dan hal ini juga akan berpengaruh dengan harga dari 

AQUA SPS 240 ML, dengan terus menurunnya kualitas dari AQUA SPS 240 ml 

otomatis PT. TUA harus memiliki strategi dalam memainkan harga AQUA SPS 

240 ml agar pelanggan tetap loyal. Dimensi harga yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi kesesuaian harga pokok dengan kualitas produk, dan 

potongan harga khusus.  Adapun indikator dari dimensi harga adalah : 

 Kesesuaian harga pokok dengan kualitas produk 

 Daftar harga 

 Potongan harga khusus 

 Harga yang dipersepsikan 

Jika pelanggan menjadi loyal terhadap satu produk disebabkan kualitas 

produk yang memuasakan dan harga yang sesuai dengan apa yang mereka rasakan 

maka pelanggan tidak akan mencari produk AMDK yang lainnya. Dimensi yang 

terakhir  dari loyalitas pelanggan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
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melakukan pembelian ulang secara teratur, melakukan pembelian antarlini produk 

dan jasa, mereferensikan kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap 

tarikan pesaing. Adapun indikator dari dimensi loyalitas pelanggan adalah : 

 Melakukan pembelian ulang secara teratur 

 Melakukan pembelian antarlini produk dan jasa 

 Mereferensikan kepada orang lain 

 Menunjukkan kekebalan terhadap tarikan pesaing 

Sehingga dalam menghadapi persaingan, setiap perusahaan dituntut untuk 

dapat menerapkan strategi yang tepat. Terutama pada pelanggan yang sensitif 

terhadap kualitas produk, harga, penetapan strategi dalam kualitas produk dan 

harga yang tepat akan membentuk persepsi pelanggan mengenai kualitas produk, 

harga dan mempengaruhi loyalitas pelanggan terhadap PT. TUA. Dikarenakan 

kualitas produk,  harga memiliki peranan penting bagi loyalitas pelanggan, 

terutama yang memiliki sensitifitas tinggi terhadap kualitas produk dan harga, 

ketepatan keputusan terhadap kualitas produk dan harga merupakan hal yang  

harus diperhatikan oleh PT. TUA. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada tingkat kualitas produk 

dan harga AQUA SPS 240 ml apabila manfaat yang dirasakan pelanggan 

meningkat, maka loyalitas pelanggan terhadap PT. TUA meningkat pula. 

Demikian pula sebaliknya pada tingkat kualitas produk dan harga tertentu, apabila 

kualitas produk dan harga AQUA SPS 240 ml mengalami penurunan maka akan 

berdampak pada menurunnya loyalitas pelanggan PT. TUA. nilai suatu barang 

atau jasa akan meningkat pula seiring dengan meningkatnya manfaat yang 

dirasakan. Seringkali pula dalam penentuan nilai suatu produk, pelanggan  

membandingkan kemampuan suatu produk dalam memenuhi kebutuhannya 

dengan kemampuan produk AQUA SPS 240 ml. Sehingga kita juga harus 

memperhatikan penetapan harga yang dilakukan oleh para pesaing kita, agar kita 

dapat terus meraih pelanggan yang baru dan juga mempertahankan pelanggan  

yang telah kita raih. 

Tanggapan dari pelanggan mengenai kualitas produk dan harga AQUA 

SPS 240 ml, akan memutuskan apakah harga AQUA SPS 240 ml sudah tepat atau 
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belum. Ketika menetapkan harga, PT. TUA harus mempertimbangkan bagaimana 

persepsi pelanggan mengenai harga dan bagaimana persepsi ini memberikan 

kepuasan pelanggan dalam kualitas produk, harga dan mempengaruhi loyalitas 

pelanggan di PT. TUA. 

   Berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dibuat bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2.6 

Paradigma Penelitian 

 

 

2.3 Hipotesis 

 Sejalan dengan kerangka pemikiran di atas maka dalam melakukan 

penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut : 

1. Kualitas produk mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

2. Harga mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

3. Kualitas produk dan harga mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan 

 

Kualitas Produk 

 Bentuk 

 Ketahanan 

Loyalitas Pelanggan 

 Pembelian ulang 

 Melakukan pembelian 

antarlini 

 Memberikan referensi kepada 
orang lain 

 Menunjukkan kekebalan 

terhadap tarikan pesaing 
Harga 

 Kesesuaian harga pokok 

dengan kualitas produk 

 Potongan Harga Khusus 


